Bassengrobot
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Brukermanual
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Viktige forholdsregler
1. Les manualen grundig og bruk roboten som beskrevet i manualen. Leverandør eller fabrikant
kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade forårsaket av feil bruk.
2. Barn skal ikke ri på eller leke med roboten.
3. For å unngå skader skal roboten aldri startes når den er ute av vannet.
4. Roboten skal ikke brukes mens det er badende i bassenget.
5. Kontrollboksen skal alltid tilkobles jordet strømforsyning med jordfeilbryter.
6. Kontrollboksen skal aldri tildekkes på grunn av fare for overoppheting og skade.
7. For å unngå skader eller uhell er det sterkt anbefalt at kontrollboksen er minst 3,5 meter fra
bassengkanten og at den festes til et feste med medfølgende sikkerhetstau.
8. Kontroller at filtrene er montert og at kabelen er fullt utstrukket før oppstart, for å unngå
skader eller å hindre roboten i å utføre jobben sin.
9. Hold i håndtaket når du løfter roboten. Løft aldri roboten etter kabelen.
10. Roboten bør oppbevares på et kjølig og ventilert sted uten direkte sollys når den ikke er i
bruk.
11. Roboten skal ikke brukes utenfor arbeidsbetingelsene som er beskrevet i denne manualen.
12. Roboten skal kun demonteres av personell godkjent av leverandøren. Dette gjelder ikke
utskifting av slitedeler, som drivreimer, ruller og drivhjul.
13. Benytt kun tilbehør og reservedeler anbefalt av leverandør.
14. Det skal aldri plasseres kjemikalier for vannbehandling i roboten. Dette vil i så fall gjøre
garantien ugyldig.
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Håndtering
1. Sørg for å plassere roboten i bassenget med undersiden vendt mot bassengveggen for å
unngå eventuelle riper i bassengoverflaten. Vent til roboten er fullstendig nedsenket i vannet
og tømt for luft før du starter den. Dersom du starter den mens det fortsatt er fanget luft i
roboten, vil den ikke kunne operere som normalt før luften er ute.

2. Hold i håndtaket når du løfter roboten. Løft den aldri etter kabelen.
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Introduksjon
Denne roboten er nyeste modell høyeffektiv, energibesparende og miljøvennlig, for rengjøring av
svømmebasseng. Ved hjelp av et avansert kontrollprogram vil den rengjøre både bunn og vegger helt
automatisk. Samtidig vil den filtrere bassengvannet og fjerne partikler i vannet. For å sikre trygg bruk,
benyttes det kun 28V likestrøm for drift av roboten.

Sikkerhet
Strømforsyningen må plasseres slik at roboten kan nå alle deler av bassenget, men samtidig i en
avstand på minst 3,5 meter fra bassengkanten.

Spesifikasjoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Driftsspenning:
Frekvens:
Driftsspenning robot:
Effekt:
Arbeidssykluser:
Filtreringskapasitet:
Filtertetthet:
Hastighet:
IP grad:
Maksimal vanndybde:
Arbeidstemperatur:
Rekkevidde fjernk:
Fjernkontroll frekvens:

220-240VAC (110-120VAC)
50/60Hz
28VDC
140W
1/2/3 timer
Ca 16m³/t
180µm
Ca 10,5m/min
Robot: IPX8 - Strømforsyning: IPX5
2m
10-35°C
20m
433MHz
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Bruk
Kontrollpanel

Betegnelse
1

Tegn
Av/På

Visning
Skrur enheten av eller på

Beskrivelse
Trykk en gang for å skru roboten på.
Trykk en gang til for å skru den av.

ALL: Rengjør bunn, vegger og
vannlinjen en gang hver

WALL: Rengjør kun vegger og
vannlinjen
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Mode

FLOOR: Rengjør kun bunnen

ALL + FLOOR: Rengjør bunnen tre
ganger og veggene en gang
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1H: Roboten går i en time

3

TIME

2H: Roboten går i to timer

3H: Roboten går i tre timer
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Status

4

LEDindikatorer

Diagnose
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Autostart

Arbeidsmodus og status
2 eller 3 lyser konstant
Roboten har stoppet
1H blinker sakte
Roboten går i en time
2H blinker sakte
Roboten går i to timer
3H blinker sakte
Roboten går i tre timer
ALL lyser
Arbeidsmodus ALL
WALL lyser
Arbeidsmodus WALL
FLOOR lyser
Arbeidsmodus FLOOR
ALL + FLOOR lyser
Arbeidsmodus ALL+FLOOR
ALL>>WALL>>FLOOR blinker i
Manuell styring forover
rekkefølge
FLOOR>>WALL>>ALL blinker i
Manuell styring bakover
rekkefølge
3H>>2H>>1H blinker i
Manuell styring sving
rekkefølge
venstre
1H>>2H>>3H>> blinker i
Manuell styring sving høyre
rekkefølge
Alle indikatorer blinker sakte
Program ferdig
Blinkkode
Årsak og løsning
Strømforsyningen er
Alle indikatorer blinker raskt
overbelastet. Skru den av og
med summelyd.
kontakt teknisk support.
WALL og 2H blinker raskt med
Motor 1 er overbelastet.
summelyd
Kontroller drivreim.
FLOOR og 3H blinker raskt
Motor 2 er overbelastet.
med summelyd
Kontroller drivreim.
Roboten er ikke i vannet
WALL, FLOOR, 2H og 3H
eller den er full av luft. Sørg
blinker raskt med summelyd
for at roboten er fylt med
vann og restart den.

LED lyser ikke: Autostart ikke aktivert
AutostartLED lyser konstant: Autostart aktivert og venter på å starte
modus
LED blinker: Autostart aktivert og roboten er startet
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Appstyring via Bluetooth
Startbilde
Åpne appen og koble til roboten
Språkvalg
Søk

Språkvalg

Manuell drift

Nr
1
2
3
4
5
6

Symbol
Tilkoblingsstatus
Pil opp
Pil ned
Pil venstre
Pil høyre
Stopp

Funksjon
Viser om roboten er
tilkoblet eller ikke
Kjør forover
Kjør bakover
Sving venstre
Sving høyre
Stopp

1

2

NB: For å svinge, må pil høyre eller pil venstre holdes inne.
4

5

6

3
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Automatisk drift

1

2

3

Nr
1

Symbol
Status på tilkobling

•
•
•
•

2

Automodus

•
•

•
3

Start
•

Funksjon
Frakoblet (Disconnected)
Tilkoblet (Connected)
Pool floor: Rengjør kun
bunnen.
Pool wall: Rengjør kun vegg
og vannlinjen.
Once floor once wall: Rengjør
vegg og bunn en gang hver.
Three times floor once wall:
Rengjør bunn tre ganger og
vegg en gang.
Auto play: Roboten gjør som
du har bedt om i
innstillingene.
Stop: Roboten stopper/har
stoppet.
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Auto start

1

1

2

6

3

7

4

4

5

5

Nr

Symbol

1

Tilkoblingsstatus

2
3

Enkel rengjøring
Innstilling for enkel rengjøring
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Bekreft

5
6
7

Avbryt
Periodisk rengjøring
Innstilling for periodisk rengjøring

Funksjon
• Tilkoblet (Connected)
• Frakoblet (Disconnected)
Utsatt start
Innstilling: 1-23 timer
Appen sender over innstillingene til roboten via
Bluetooth og timeren starter
Avbryter gjeldende innstillinger
Rengjør periodisk
Innstilling: 1-10 dager

Nedlasting av app
Android: Søk etter «Winny» i Google Play.
IOS: Søk etter «My Winny» i Apple Store.
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Rengjøring av filter
Demonter filterkurvene:
-

Trykk på knappen for å åpne lokket (Figur 1)
Lokket åpner seg (Figur 2)
Åpne lokket fullstendig (Figur 3)
Løft ut filterkurven (Figur 4)

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Rengjør filterkurvene med hageslange e.l.

Sett filterkurvene tilbake på plass og steng
lokket igjen. Legg merke til at kurvene passer
kun en vei.
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Flyteputer
Det følger med skumblokker med lim på baksiden. Disse kan benyttes dersom det skulle vise seg at
roboten har problemer med å komme helt opp til toppen av bassengsidene. Sørg for å teste roboten
skikkelig før du vurderer om du skal ta i bruk disse flyteputene.

Åpne lokket og lim fast flyteputene som vist i bildet under.
Merk at limet skal herde i 24 timer før du legger roboten tilbake i vannet.

Pakkeliste
Beskrivelse
Robot
Kontrollboks
Skumputer
Brukermanual og sikringstau

Antall
1
1
2
1

Merknad
I eske
I eske
I plastpose
I plastpose
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Garanti
Dette produktet har passert kvalitetskontroll og sikkerhetskontroller, utført av teknisk avdeling hos
produsenten.
1. Garantien er gyldig i 24 måneder fra kjøpsdato. NB: Gjelder ikke slitedeler.
2. Garantien er ugyldig dersom det avdekkes uautoriserte endringer, misbruk eller feil utført
reparasjon.
3. Kvittering for kjøp må fremvises dersom du fremsetter krav om garanti.

Bassengutstyr AS
Skinmoveien 2, 3270 Larvik
Sentralbord: 900 99 999
www.bassengutstyr.no post@bassengutstyr.no
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